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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, που θα αφορά τη μίσθωση ακινή-

του για τη στέγαση του 6ου και 12ου Νηπιαγωγείου Ζωγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ.270/81, του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και την υπ'αριθμ.:37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) 

απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και

κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία δεκατεσ-

σάρων (14) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή έως την  14/07/2014 και να 

υποβάλλουν την προσφορά τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου με την ένδειξη «υπόψη 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για Μίσθωση Ακινήτων».

Στην  προσφορά που θα υποβάλλουν οι  ενδιαφερόμενοι  θα περιγράφεται  λεπτομερώς το 

προσφερόμενο ακίνητο και θα προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή. 

Το  ακίνητο  πρέπει  να  έχει  χρήση  εκπαιδευτηρίου  (προκύπτει  από  την  εγκεκριμένη  Κάτοψη 

Ισογείου της οικοδομικής άδειας του κτιρίου) ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή 

χρήσης σε εκπαιδευτήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

      Για την πιστοποίηση αυτού του τελευταίου  απαιτείται:

      Α. Αντίγραφο του καταστατικού της πολυκατοικίας ή συναίνεση των συνιδιοκτητών για την 

εν λόγω αλλαγή χρήσης και 

      Β. Βεβαίωση μηχανικού ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο 

είναι  επιτρεπτή  η  αλλαγή  χρήσης  σε  εκπαιδευτήριο  βάσει  της  κείμενης  πολεοδομικής 

νομοθεσίας)  και  ότι  στο  εν  λόγω  ακίνητο,  την  όποια  αλλαγή  χρήσης  δεσμεύεται  να 

πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης με δικές του δαπάνες.

2) Επίσημο τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο), που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκε-

κριμένου ακινήτου.
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3) Το κτίριο θα πρέπει να συνοδεύεται από άδεια Παθητικής και Ενεργητικής Πυρασφάλειας. 

4) Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον  «Κανονισμό 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/9-4-2010).

5) Τυχόν υπαγωγές και τακτοποιήσεις του χώρου με τους Νόμους περί Αυθαιρέτων.

6) Την εξ’αρχής ή μετά από επεμβάσεις οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση ατόμων με ειδικές 

ανάγκες.

7) Στο  προσφερόμενο  ακίνητο  θα  πρέπει  να  τηρείται  ο  κανονισμός  πυροπροστασίας  και  να 

κατατεθεί  από  πλευράς  εκμισθωτή,  μετά  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού,  πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

8) Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή της 

δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιο-

γραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, διαφορετικά θε-

ωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

9) Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.

10) Ο  εκμισθωτής  πρέπει  να  γνωρίζει  ότι,  εφόσον  το  ακίνητο  δεν  πληροί  τις  ανωτέρω 

προϋποθέσεις  στο  σύνολό  τους,  θα  καταθέσει  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/86  ότι  σε 

περίπτωση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  στο  όνομά  του,  θα  αναλάβει  την  υποχρέωση  να 

συμμορφωθεί με αυτές και να προβεί με δικά του έξοδα και ευθύνη σε όλες τις εργασίες που θα 

ζητηθούν από την αρμόδια Επιτροπή για το σκοπό αυτό και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Κατά το 

διάστημα αυτό και όσο διαρκούν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, δε θα καταβάλλεται ή οφείλεται 

μίσθωμα.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε  στα  γραφεία  του  Δήμου  (Δ/νση  Οικονομικών 
Υπηρεσιών  -  Τμήμα  Εσόδων  & Δημοτικής  Περιουσίας,  Γ.  Ζωγράφου  7,  1ος όροφος) και  στο 

τηλέφωνο: 210. 74.90.132

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
με εντολή

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:
1) Αντιδήμαρχο, κα Βαρσαμιδάκη Μαρία
2) Τμήμα Κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής, 

Δημόσιας υγιεινής και Παιδείας
3) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών

ΑΔΑ: Ω7ΘΘΩΡΦ-ΧΔΖ


	ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ				                   

		2014-07-01T14:51:26+0300
	Athens




